
                            
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                       Ž U P A N 
 
KLASA: 004-02/17-01/07 
URBROJ: 2140/01-02-17-2 
Krapina, 20. listopad 2017. 
 
 
                                                                                            ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET:   Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost  
                      spolova Krapinsko-zagorske županije 
 
 
                      Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – 
pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije dana 20. listopada 2017. godine 
donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Krapinsko-zagorske županije. 
 

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje. 

 
3. Za izvjestiteljicu po točci 1., a u vezi s točkom 2. ovog Zaključka zadužuje se Martina 

Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i 
mlade. 

 
 
                      
 
                                                                                                                Ž U P A N 
                                                                                                               Željko Kolar 
 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 
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           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
  Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,  
                      udruge i mlade 
KLASA: 004-02/17-01/07 
URBROJ: 2140/01-09-17-1 
KRAPINA, 18. listopada 2017. 
 
 
 
                                                                                                                   Ž U P A N 
                                                                                                  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
                                                                                                              
 
 
PREDMET:                    Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Povjerenstva za 
                                         ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije 
 
PRAVNI TEMELJ:       Čl. 28., st 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. 82/08 i 69/17), 
                                         Nacionalna politika za ravnopravnost spolova od 2011. do 2015.  
                                         godine (N.N. 88/11) i čl. 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije 
                                         („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 
                                         14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA 
DONOŠENJE:                Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:        Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – 
                                          Županu, Župan – Županijskoj skupštini 
 
IZVJESTITELJ:           Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za  
                                         zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 
 
 
OBRAZLOŽENJE: 
 
                   Krapinsko-zagorska županija je, u vezi s točkom 10. Programa provedbe 
Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj od 2001. do 
2005. godine („Narodne novine“, br. 112/01), donijela Odluku o osnivanju Županijskog 
povjerenstva za ravnopravnost spolova na 28. sjednici  Županijske skupštine održanoj 14. 
prosinca 2004. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 16/04). Slijedom 
toga, Županijsko poglavarstvo je na 73. sjednici održanoj 2. ožujka 2005. godine, donijelo 
Rješenje o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 4/05). 
                  Temeljem odredbi Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova od 
2006. do 2010. godine, Županijska skupština je na 18. sjednici održanoj 11. ožujka 2008. 
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godine, donijela Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 4/08). Izmjena 
se odnosila na članak 4. Odluke, kojim se utvrđuje sastav Povjerenstva.  
                 Županijska skupština je na 5. sjednici održanoj 16. ožujka 2010. godine, donijela 
Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 6/10), a sve temeljem mjere 7.2. 
Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. do 2010. godine, te članka 
28. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08), kojima se utvrđuje 
sastav povjerenstva na županijskoj razini u koji se imenuju koordinator/koordinatorica iz 
ureda državne uprave, članovi/članice Županijske skupštine, predstavnici/predstavnice 
nevladinih udruga i nezavisni stručnjaci/stručnjakinje iz područja djelokruga Povjerenstva. 
Navedenom Odlukom utvrđeno je da se predstavnici/predstavnice nevladinih udruga i 
nezavisni stručnjaci/stručnjakinje iz područja djelokruga Povjerenstva imenuju po 
provedenom javnom pozivu. Nakon provedenih javnih poziva, novoimenovano Povjerenstvo, 
održalo je konstituirajuću sjednicu 18. ožujka 2011. godine. U međuvremenu, donijeta je nova 
Nacionalna politika za ravnopravnost spolova od 2011. do 2015. godine („Narodne novine“, 
br. 88/11), u čijoj su mjeri 7.1. definirane spomenute odredbe. Posljednji saziv Županijskog 
povjerenstva za ravnopravnost spolova je, nakon provedenog javnog poziva za predlaganje 
kandidata/kandidatkinja za članove/članice Povjerenstva, održao konstituirajuću sjednicu 17. 
prosinca 2013. godine. 
                   S obzirom na činjenicu da su u svibnju ove godine održani izbori za 
članove/članice lokalnih i regionalnih predstavničkih tijela te konstituiran novi saziv 
Županijske skupštine, valja imenovati i novi saziv Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 
spolova. Kako je dosadašnja Odluka o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 
spolova doživjela dvije izmjene, pristupilo se izradi nove, osuvremenjene odluke kojom se 
utvrđuju zadaci, sastav i način imenovanja članova i članica Povjerenstva, sukladno važećem 
zakonskom okviru za ovo područje na državnoj razini. 
                   Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Krapinsko-zagorske županije upućuje se Županu na razmatranje i Županijskoj skupštini na 
donošenje. 
 
                    
 
 
                                                                                                      PROČELNICA 
                                                                                                   Martina Gregurović Šanjug 
    
 
 
 
 
PRILOG: 

 -Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Povjerenstva za  
ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije 
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         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 004-02/17-01/07 
URBROJ: 2140/01-01-17-3 
Krapina, ____________________2017. 
 
 
             Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, 
br. 82/08 i 69/17) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), 
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 5. sjednici održanoj dana ____. 
______________________ 2017. godine donijela je 
 

O D L U K U 
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Krapinsko-zagorske županije 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
             Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije osniva Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije kao stalno radno-savjetodavno tijelo 
Županijske skupštine za promicanje ravnopravnosti spolova u Krapinsko-zagorskoj županiji 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 

Članak 2. 
            Ovom Odlukom utvrđuju se zadaće, sastav i način imenovanja članova/ica 
Povjerenstva i druga pitanja važna za rad Povjerenstva. 
 
 
II. ZADAĆE POVJERENSTVA 
  

Članak 3. 
            U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo: 
- predlaže Županijskoj skupštini donošenje općih akata iz područja ravnopravnosti spolova, 
- izrađuje županijske strateške dokumente iz područja ravnopravnosti spolova, 
- provodi mjere iz nacionalnih i županijskih strateških dokumenata iz područja 

ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrađuje izvješća o njihovom provođenju, 
- predlaže Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije financijski plan radi 

ostvarivanja programa rada Povjerenstva, 
- razmatra prijedloge mjera i općih akata  kojima se uređuju pitanja od značenja za 

ravnopravnost spolova što ih Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije predlažu 
drugi ovlašteni predlagatelji, 
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- daje Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije prijedloge i mišljenja iz područja 
ravnopravnosti spolova, 

- potiče suradnju  s povjerenstvima za ravnopravnost spolova gradova i općina Krapinsko-
zagorske županije, drugih županija u Republici Hrvatskoj, nevladinim udrugama za 
promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te suradnju i razmjenu iskustava s 
odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 

- obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova. 
 
 

III. SASTAV, IMENOVANJE I NAČIN RADA POVJERENSTVA 
 

Članak 4. 
            Povjerenstvo ima predsjednika/icu i osam članova/ica. 
            Predsjednika/ica i dva člana/ice Povjerenstva Županijska skupština Krapinsko-
zagorske županije imenuje iz redova članova/ica Županijske skupštine i pet predstavnika/ica 
nezavisnih stručnjaka/inja iz područja djelokruga Povjerenstva i nevladinih udruga za 
promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te koordinatora/icu iz nadležnog ureda državne 
uprave. 
            Javnim pozivom bira se pet članova/ica Povjerenstva. 
            Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine raspisuje i provodi javni poziv za 
predlaganje kandidata za članove/ice Povjerenstva. 
 

Članak 5. 
             Povjerenstvo će donijeti Poslovnik kojim će se detaljnije propisati organizacija i način 
rada Povjerenstva. 
              Mandat članova/ica Povjerenstva traje do isteka aktualnog saziva Županijske 
skupštine Krapinsko-zagorske županije. 

 
Članak 6. 

              Povjerenstvo donosi program rada sukladno ciljevima i zadaćama utvrđenima ovom 
Odlukom te propisima i strateškim dokumentima iz područja ravnopravnosti spolova. 
               Povjerenstvo donosi financijski plan i program rada Povjerenstva za svaku 
kalendarsku godinu i podnosi ga Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na 
odobrenje. 
               Povjerenstvo podnosi izvješće o svom radu Županijskoj skupštini Krapinsko-
zagorske županije najmanje jedanput godišnje. 
 

Članak 7. 
               Članovi/ice Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno Odluci 
Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije o naknadama članovima/icama Županijske 
skupštine i njezinih radnih tijela. 
 
 
IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 8. 
               Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije će imenovati predsjednika/ice i 
članove/ice Povjerenstva u skladu s člankom 4. ove Odluke u roku od šezdeset dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke. 
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Članak 9. 
              Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel 
nadležan za područje ravnopravnosti spolova. 
 
 

Članak 10. 
              Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju 
Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 16/04, 4/08 i 6/10). 
 
 

Članak 11. 
             Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“. 
 
 
 
 
                                                                                               PREDSJEDNICA 
                                                                                     ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                      Vlasta Hubicki, dr. vet. med. 
 
 
 
 
Dostaviti:  
1. Župan, 
2. Ured za ravnopravnost spolova, Zagreb, Mesnička 23, 
3. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, 

n/p. predstojnice, 
4. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, ovdje, 
5. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu, 
6. za prilog zapisniku, 
7. za Zbirku isprava, 
8. Pismohrana. 
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